
fauna&flora10

Backsvalor på fallrepet
Backsvalan häckar i större delen av Sverige norrut till Torne 

lappmark. Antalet backsvalor har minskat kraftigt under senare 
decennier, och arten är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). 

Framtidsprognosen bedöms vara dyster, inte minst på grund av 
nedläggningstakten av aktiva grustag. De företag som utvinner 
sand och grus ur våra åsar har ett stort ansvar för koloniernas 

fortsatta existens i landet. 
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När jag för fyra år sedan läste att man 
planerade att anlägga en ny hamn i Je-
handers sandtag vid Löten på Munsö – 
en av Mälaröarna – började varnings-

lamporna tändas. Sedan barnsben hade jag vuxit upp 
med de backsvalor som koloniserat grustagen i den 
sandiga rullstensås som löper likt en ryggrad utmed 
Ekerö och Munsö.

På 1950–70-talen fanns här sex sandtag som för-
såg Stockholm med byggmaterial, så att staden kunde 
växa på både höjden och bredden. Backsvalorna hade 
koloniserat dem alla med upp till 100–300 bohål i 
varje koloni. Att som 10–12-åring ligga på kanten av 
en ås med första fågelkikaren och studera hur svalorna 
grävde tunnlar så att sanden sprutade ut genom bo-
hålet, eller gav flyguppvisningar som skulle göra pilo-
terna på den tidens ”Flygande Tunnor” eller Draken-
stridsplan gröna av avund; ja det var en sann lycka.

Vem tar ansvar?
Under 1970-, 80- och 90-talen bodde jag utomlands, 
och när jag flyttade tillbaka i början av 2000-talet 
hade fem av dessa sex sandtag lagts ned och ”åter-
ställts”. Backsvalorna fanns naturligtvis inte längre 
kvar i dessa täkter.

Endast kolonin vid Löten återstod, och nu skul-
le man alltså bygga en ny hamn där. Merparten av 
all sprängsten från bygget av ”Förbifart Stockholm” 
skulle fraktas dit, tvättas i nyanlagda reningsdammar 
för att avlägsna rester av dynamit och andra förore-
ningar, och sedan malas till önskad kvalitet av sand el-
ler grus. Allt detta precis där den ena av sandtagets två 
kolonier med totalt 300–400 backsvalor under många 
år grävt sina botunnlar. 

Mån om svalornas fortsatta existens började jag 
kontakta Vägverket, entrepenören, Kommunen och 
Länsstyrelsen för att fråga om man tagit fram någon 
form av åtgärdsprogram för att bevara och skydda den 
numera rödlistade backsvalan från påverkan av detta 
bygge. Inget av dessa organ ville ta ansvar utan ansåg 
att detta låg på någon av de övriga aktörernas bord. 

Inte heller i Mark- och miljödomstolens hand-
lingar, som låg till grund för domstolsbeslutet an-
gående förvaring av sprängsten i Löten, fanns det 
någonting nämnt om backsvalorna. Än mindre 

nämndes någonting om att ta fram ett åtgärdsprogram 
för att skydda svalorna från påverkan av detta jätte-
projekt. Med tanke på att Mellansveriges största po-
pulation av backsvalor finns just i detta sandtag tycker 
jag detta är mycket anmärkningsvärt! 

Allt färre kolonier
Detta blev upptakten till att jag begav mig ut på en 
”road-trip” genom sommarfagra landskap i Söder-
manlands, Upplands och Stockholms län för att för-
söka ta reda på hur det egentligen står till med kolo-
nierna av våra mellansvenska backsvalor. Två år har 
gått sedan jag påbörjade detta projekt, och jag plane-
rar att tillbringa ytterligare en sommar med svalorna. 

Jag erfor snart att samtliga kända backsvalekolo-
nier i de tre ovan nämnda länen är belägna i aktiva 
eller nedlagda sandtag – endast i södra och norra Sve-
rige kan man finna ett fåtal ”naturliga” kolonier. I syd 
finns ett par stora kolonier i sanddynerna vid havet på 
ön Ven i Öresund samt längs stranden utmed Kleva-
badet – ”Scoutdalen” på Öland, där tidigare Sveriges 
största koloni med över 1 000 par var belägen (2017 
fanns där ca 300 par). Det finns även ett mindre antal 
kolonier grävda i sandbrinkarna utefter några av våra 
norrländska älvar. 

Det blev uppenbart att de företag som utvinner 
sand och grus ur våra åsar har ett stort ansvar för ko-
loniernas fortsatta existens här i landet. 

Under de senaste 10–20 åren har många svens-
ka företag med verksamhet i sandtag tvingats att 
lägga ner densamma. Man har nått gränsen för hur 
mycket sand och grus som kan utvinnas ur täkterna. 
I de återstående sandtagen har man i allt större ut-
sträckning övergått från att utvinna naturlig sand till 
att spränga berg som sedan krossas till lämplig korn-
storlek. Denna omläggning av verksamheten har haft 
en förödande effekt på backsvalepopulationen i Syd- 
och Mellansverige, där antalet kolonier kraftigt redu-
cerats under de senaste 20 åren. Trenden är densamma 
i resten av Europa, speciellt i de västra delarna. 

Backsvaleodyssé
När jag gav mig ut på min backsvaleodyssé våren 
2016 var tanken att försöka få ett grepp om hur 
många kolonier som återstod, samt att uppskatta deras 
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storlek. Av såväl logistiska som tids- och resursmäs-
siga skäl begränsade jag området till Södermanlands, 
Upplands och Stockholms län. 

Ganska snart upptäckte jag att det fanns så mycket 
mer att göra inom ramen för denna kartläggning. Det 
första som slog mig var hur lätt det verkade vara att 
”hantera” dessa kolonier; hur anpassningsbara svalorna 
var, och hur viktigt detta är vid planering av arbetet 
i sandtagen. En stor eloge till arbetsledaren på Jehan-
ders sandtag i Löten, Olle Groth, som lärde mig en 
hel del om detta. Olle har, på eget initiativ, under flera 
år sett till att skrapa till nya lämpliga häckningsbranter 
innan svalorna anländer i början av maj. Han har där-
med försökt styra vilken brant svalorna skulle välja att 
kolonisera, och därigenom minimerat risken att de 
skulle bosätta sig i ett område där företaget planerade 
att ta ut sand.

Detta är troligtvis en av anledningarna till att 
sandtaget vid Löten på Munsö nu förmodligen har 
Mellansveriges största population av backsvalor (över 
300 par). En annan anledning kan vara att svalor från 
övriga fem närliggande sandtag – som tidigare lagts 
ned och återställts, och därmed förlorat sina kolonier 
– har flyttat till detta sista sandtag i området.

Brist på häckningsväggar
På 1950- och 60-talen kunde täktoperatörerna sakta 
äta sig fram genom åsen med sina maskiner. Eftersom 
backsvalorna tenderar att gräva nya botunnlar varje år 
hittade de därigenom regelbundet nya lämpliga häck-
ningsbranter i sandlagren under åskanten, där rötter 

och jord hjälpte till att göra marken så hållbar att de-
ras ½–1 meter långa botunnlar inte rasade samman. 
De följde helt enkelt efter maskinerna som bröt upp 
nya åskanter, och hittade en kant där operatören lät 
dem vara ifred från grävskopor och hjullastare. 

Nu för tiden finns det få operatörer i de åter-
stående täkterna som har tillstånd av länsstyrelser 
och kommuner att bryta sig längre in i åsarna. Nu-
mer koncentrerar man sig på att ”gå på djupet” och 
spränga berg i täkterna. Detta har fått till följd att sval-
kolonierna fastnat i ett avlägset hörn av sandtagen, där 
de för en tynande tillvaro i väntan på att operatören 
utvinner även denna sista vägg för att sedan jämna 
ut, plantera tall och ”återställa” den tidigare branta 
åsväggen – allt i enlighet med direktiv från kommu-
ner och länsstyrelser. 

Brist på lämpliga häckningsväggar i sandtagen är 
förmodligen en av de största anledningarna till den 
katastrofala minskningen av häckande backsvalor i 
Mellansverige.

När jag startade denna resa hade jag förväntat mig 
misstänksamhet och motstånd från täktoperatörernas 
sida. Jag hade räknat med att tvingas smyga runt i bus-
karna under helgerna, när det inte fanns personal på 
plats. Jag trodde att arbetsledningen ofta såg svalko-
lonierna som ett otyg, som kunde skapa problem för 
verksamheten.

Denna förmodan visade sig snart vara helt felak-
tig. Jag blev mycket väl bemött. Trots att jag ofta kom 
oanmäld tog platschefen eller arbetsledaren sig tid 
att prata med mig. I de sandtag som hyste häckande 
backsvalor var platschefer och förmän väl medvetna 
om att detta var en rödlistad art, som krävde skydd 
och omtanke. Det fanns dock ofta en okunskap om 
hur utsatt arten är i dagsläget. Man hade inte heller 
funderat på vad som kunde göras för att skapa bättre 
förutsättningar för att bevara de egna kolonierna. 

När jag tog upp idén om att utveckla ett samar-
bete med lokala fågelföreningar för att skapa bättre 
förutsättningar för svalkolonierna i företagens täkter 
togs detta förslag emot mycket positivt av arbets-
ledningen. I två av täkterna – Jehanders (Löten/
Munsö) och Swerocks (Nyboda/Vendel) – hade 
man redan, på eget initiativ, börjat skrapa till lämpliga 
häckningsväggar åt svalorna. 
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Mål: åtgärdsprogram
Det blev uppenbart att kontakter mellan de lokala 
fågelföreningarna och täktoperatörerna måste etable-
ras. Under 2016–17 har bl.a. Mälaröarnas och Stock-
holms Ornitologiska Föreningar (MOF och StOF) 
påbörjat ett sådant samarbete. Mer om detta senare i 
denna artikel. 

”Projekt Backsvala” växte successivt från att en-
dast syfta till en kartläggning av backsvalekolonierna 
till att även etablera kontakter mellan myndigheter, 
fågelföreningar och täktoperatörer. Även medialt fick 
projektet uppmärksamhet med flera radioprogram 
och artiklar i tidningar och magasin.

Målet med projektet är att få till stånd ett åtgärds-
program för att bibehålla åtminstone några kolonier 
här i Mellansverige efter det att sandtagen lagts ned 
eller ställt om verksamheten. Om ingenting görs ris-
kerar vi att inom en snar framtid mer eller mindre 
förlora backsvalan som häckfågel i Södermanland och 
Uppland, och trenden är förmodligen densamma i 
hela Mellansverige. 

Inkonsekvent rapportering
Nedan följer en sammanställning av backsvalekoloni-
erna i Södermanlands, Uppsalas och Stockholms län 
under åren 2000–2017. Uppgifterna från perioden 
2000–2015 är baserade på rapporter till Artportalen, 
medan uppgifterna från 2016–17 huvudsakligen här-
rör från min egen kartläggning.

Tyvärr är rapporteringen inte alltid konsekvent, och 
från många lokaler saknas data vissa år. Jag delade därför 
in rapporterna från Artportalen i femårsperioder. 

Det är mycket svårt att avgöra hur många par som 
häckar i en koloni. Man kan räkna svalor i luften – 
vilket är lättare sagt än gjort. Hur vet man att svärmen 
av svalor utanför kolonin omfattar hela beståndet? 
Man kan också räkna antalet bobesök eller antalet 
bohål i kolonin. Den sistnämnda metoden använder 
bl.a. Kenneth Bengtsson i Skåne, och han utgår här-
vid från att i medeltal 60–70 % av hålen är bebodda.

Mina egna erfarenheter från kolonierna i Mellan-
sverige har emellertid fått mig att avstå från att be-
räkna storleken på detta sätt. Kolonier som använts 
under flera år kan ha hundratals bohål, men endast 
ett tiotal som verkar aktiva, medan nygrävda kolonier 
vanligtvis tycks ha en beläggning på 70 %. Men det 
finns även nygrävda kolonier som mer eller mindre 
övergivits och lämnat efter sig hundratals hål, av vilka 
endast en bråkdel är bebodda. Vidare kan man råka 
besöka kolonin vid tidpunkter då ovanligt många el-
ler ovanligt få bohål får besök.

I väntan på en bättre metod för att beräkna kolo-
niernas storlek (kanske filma eller fotografera bohå-
len?) har jag delat in kolonierna i tre klasser – stora 
(minst 50 par), mellanstora (20–50 par) och små (un-
der 20 par). Perioden 2000–2015 gjordes denna upp-
skattning genom att jämföra rapporterna från Artpor-
talen, där antalet bohål, bobesök och ”svalor i luften” 
rapporterats. Uppskattningen från 2016–17 är baserad 
på egna observationer. Här gjorde jag 1–4 besök per 
häckningssäsong vid varje koloni.
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Södermanlands län
2017 rapporterades tio sandtag med kolonier i länet; 
sju i täkter med aktiv brytning, två i nedlagda sand-
tag och en i sandtag där verksamheten tillfälligt vilar. 
Under 2018 kommer ytterligare ett sandtag att läggas 
ned.

Av dessa tio lokaler riskerar tre eller fyra att förlora 
sina kolonier inom några år. Jag beräknar det totala 
beståndet av backsvala i länet till 250–350 par. Den 
största kolonin, med ca 80 par, är belägen i Lyttersta/
Vingåker.

Trenden är tydlig; det blir allt färre och allt mindre 
kolonier. Att antalet medelstora kolonier ökade och 
antalet små kolonier minskade under 2017 berodde 
förmodligen bl.a. på att merparten av svalorna i ko-
lonierna i Hässelby (pga. störning) och Jäder flyttade 
till närliggande Edeby och Kjula. (Tekniskt sett finns 
det tio kolonier i länet. Företaget Ballasts sandtag i 
Toresta/Bålsta tillhör Stockholms län, men delar av 
täkten ligger i Uppsala Län. Ballast driver även verk-
samhet i ”Draget” ungefär en kilometer därifrån, i 
Uppsala län. Eftersom kolonierna från båda sandtagen 
förmodligen har samröre med varandra räknar jag 
båda täkterna som tillhörande Uppsala län. 

Av dessa nio kolonier riskerar två eller tre att 
försvinner inom de närmaste åren.)

Stockholms län
2017 rapporterades det nio kolonier till Artportalen, 
samtliga i sandtag. Av dessa är åtta belägna i täkter 
med aktiv verksamhet och den nionde i ett nyligen 
nedlagt sandtag. Länet har förlorat en koloni sedan 
2016. Totalt beräknar jag beståndet av backsvalor 
till 600–800 par i länet. Mellansveriges förmodligen 
största population av svalor, Löten/Munsö med ca 
300 par fördelade på två kolonier, återfinns här.

Speciellt två av dessa bör omnämnas. Den ena är 
den lilla kolonin i Ballasts nedlagda täkt Hamra mel-
lan Tumba och Haninge. Återställningsarbetet här är 
nästan färdigt. Man har sparat en drygt fem meter lång 
del av branten där backsvalorna häckar (ca 15–20 par 
2017). Den lilla brant som sparats är inte på långa vä-
gar tillräckligt stor för att svalorna ska kunna fortsätta 
att gräva nya botunnlar; man skulle behöva förlänga 
den ytterligare 15–20 meter. Om så inte görs riskerar 

denna trevliga lilla koloni att dö ut inom några år, 
vilket vore mycket olyckligt. Kolonin ligger lättill-
gänglig mitt i ett friluftsområde som besöks av många 
omkringboende från Tumba och Haninge. Kostnaden 
för att förlänga denna brant skulle vara minimal.

Den andra är den stora och livskraftiga kolonin 
(50–70 par 2017) belägen i ett nyligen anlagt sandtag 
som administreras av Södertörns Ryttarcentrum inte 
långt från Sorunda. 

Enligt ägaren av hästgården, som även administ-
rerar sandtaget, anlades sandtaget för att bygga en 
ny ryttarstadion, och det kommer att avvecklas om 

2000–2005: 17

2006–2010: 11

2011–2015:  9* 

2016: 10

2017: 10

 *den låga siffran beror förmodligen på bristfällig rapportering

2000–2005: 26*

2006–2010: 32

2011–2015: 21

2016: 10

2017: 9

*den låga siffran beror förmodligen på bristfällig rapportering

Antal kolonier i Södermanlands län 2000–2017

Antal kolonier* i Stockholms län 2000–2017

2000–2005: 17* 

2006–2010: 20

2011–2015: 17

2016: 11

2017:  9

*den låga siffran beror förmodligen på bristfällig rapportering

Antal kolonier i Uppsala län 2000–2017

*Det har ibland varit svårt att tyda rapporterna i Artportalen. 
Olika rapportörer använder olika benämningar på samma täkt, 
och om det ligger flera kolonier nära varandra innebär detta en 
viss osäkerhet rörande vilken täkt rapporten avser. Det kan såle-
des finnas någon mindre felaktighet avseende antalet kolonier i 
ovanstående tabell.
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några år. Detta är den sista kolonin med backsvalor på 
Söder törn. Det fanns för några år sedan ytterligare tre 
eller fyra kolonier i närområdet, som försvann i sam-
band med nedläggning och återställning av sandtagen 
där dessa var belägna. Man kan förmoda att delar av 
dessa kolonier då flyttade till detta sandtag, som an-
lades samtidigt. Skulle avvecklingen av detta sandtag 
göras utan hänsyn till den stora backsvalekolonin ris-
kerar hela Södertörn att bli utan backsvalor.

Tyvärr är ägaren avogt och direkt hotfullt inställd – 
den enda av de ca 30 operatörer jag besökt i samband 
med detta projekt som uppvisade en sådan attityd.

Trenden är tydlig. Kolonierna krymper, för att 
sedan försvinna helt några år efter att verksamheten 
lagts ned och sandtaget återställts.

Den stora nedgången i antalet små kolonier 
2011–2015 jämfört med 2016 berodde på att många 

sandtag lades ned och återställdes i Stockholms norra 
förorter samt i Sorunda/Tumba/Haninge-området 
under denna femårsperiod. 

Uppsala län
Nio kolonier med backsvalor rapporterades i Uppsala 
län 2017, samtliga i sandtag med aktiv verksamhet. 
Sedan 2016 har tre kolonier försvunnit; två i nedlagda 
och återställda sandtag och ett i ett sandtag där bran-
ten grävdes bort efter häckningen 2016.

En ny koloni upptäcktes samtidigt i Sneby berg-
täkt, några kilometer öster om Enköping.

Jag uppskattar att den kända populationen av 
backsvalor i Uppsala län ligger runt 350–450 par. 
Mellansveriges kanske största koloni, med en bra 
bit över 100 par i en och samma häckningsbrant, är 
belägen vid Stallmon/Älvkarleby.

2000–2005 2006–2010 2011–2015 2016 2017

1–20 par 5 4 5 5 2

20–50 par 4 3 4 2 6

Över 50 par 8 4 0* 3 2

*den låga siffran beror förmodligen på bristfällig rapportering

2000–2005 2006–2010 2011–2015 2016 2017

1–20 par 8* 19 15 2 2

20–50 par 9 5 3 4 4 

Över 50 par 9 8 3 4 3

*den låga siffran beror förmodligen på bristfällig rapportering

Koloniernas storlek i  Södermanlands län 2000–2017

Koloniernas storlek i Stockholms län 2000–2017

2000–2005 2006–2010 2011–2015 2016 2017

1–20 par 6 9 6 5 3

20–50 par 1 2 5 3 3

Över 50 par 10 9 6 3 3

Koloniernas storlek i Uppsala Län 2000–2017
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Mycket oroande är att sandtagen med de två 
största kolonierna i Uppsala län hotas av nedläggning 
och åtföljande ”återställning”. Stallmon i Älvkarleby 
avslutar verksamheten 2019, och det är osäkert om 
sandtaget i Vij/Bålsta kommer att få tillstånd att fort-
sätta bryta sand/sprängsten. Blir det avslag kan de 
tvingas avsluta sin verksamhet inom några år. Båda 
sandtagen drivs av Jehanders. 

Över hälften av backsvalorna i Uppsala län häckar 
i dessa två sandtag, och kolonierna består av över 100 
par vardera. Inget åtgärdsprogram har tagits fram, och 
skulle dessa två kolonier gå förlorade riskerar beståndet 
av backsvalor i Uppsala län att plötsligt mer än halveras.

Även här är trenden densamma; allt färre och allt 
mindre kolonier. Ungefär hälften av kolonierna i 
Uppsala län är belägna i sandhögar med stenkross och 
inte under åskanter, vilket förmodligen gör dem mer 
sårbara för påverkan av både regn och maskiner.

”To be or not to be” lät Shakespeare prins Hamlet 
fråga sig, när han hamnat i en på gränsen till omöjlig 
livssituation.

Rödlistade grannar
Backsvalan fanns förmodligen inte som häckfågel i 
någon större utsträckning i de mellersta delarna av 
Sverige för ett par århundraden sedan. De individer 
som sågs där hade förmodligen siktet inställt på de 
norrländska älvarna – innan dessa reglerades för att 
elektrifiera våra städer och industrier.

Det var troligtvis inte förrän vi behövde förse vår 
nya värld och dess infrastruktur med sand och grus i 
stora volymer – och de mellansvenska grus- och rull-
stensåsarna grävdes upp och förvandlades till jättelika 
månlandskap – som svalorna hittade till denna del av 
landet.

Den sandöken som skapades i takt med att våra 
städer växte koloniserades snabbt av många nya livs-
former. Växter, insekter och fåglar – många av dem 
idag ovanliga och rödlistade – hittade snabbt dit.

Ett flertal rödlistade fågelarter, inte bara backsvalan, 
trivs mycket väl i denna nya miljö. Berguven häckar 
på klippbranterna i fyra eller fem grustag runt Stock-
holm. Trädlärkan finns med åtminstone något par i 
nästan samtliga täkter. Där täktoperatören grävt sig 
ned till grundvattnet häckar nästan undantagslöst nå-
got par av mindre strandpipare vid de små vattensam-
lingarna som bildats, och göktytan hittar ofta myror 
utefter åskanten. Samtliga dessa arter är rödlistade.

Som framgår av tabellerna ovan har frågan om 
backsvalans ”vara eller icke vara” alltmer aktualiserats 
i de tre behandlade länen. Eftersom svalornas hemvist 
är så intimt förknippat med den värld vi människor 
skapat när vi anlade dessa sandtag och bergtäkter, 
kommer ansvaret för svalornas fortsatta existens att 
vila (tungt, får vi hoppas) på dem som bestämmer 
över framtiden för dessa täkter, och förhoppningsvis 
kan fågelföreningar och andra naturbevarande intres-
segrupper påverka denna process… 

Flertalet täktoperatörer jag talat med är mycket 
positivt inställda till åtgärdsprogram i sin verksamhet. 
Multinationella Heidelberg Cement, som bl.a. äger 
svenska Jehanders, har sedan många år ett samarbete 
med Birdlife Europe (bra PR antar jag…). 

I Skåne har man sedan många år ett flertal pro-
jekt på gång. Kenneth Bengtsson från SkOF fick 
t.ex. till stånd ett samarbete med återvinningsföreta-
get SYSAV vid Spillepeng utanför Malmö. Företaget 
hade en stor jordhög bestående av restprodukter ef-
ter sockerbetsodling, som ett mindre antal backsvalor 
börjat kolonisera. Man drog ut denna hög till en vall, 
och varje år tillbringar företaget någon timme med 
att ”branta till” denna vall innan svalorna kommer. 
När det inte längre går att skrapa till vallen vänder 
man den, och skapar på så sätt en ny vall av samma 
material. På drygt 10 år har kolonin vuxit från en 
handfull par till över 600 – en av Sveriges största ko-
lonier. Det finns ytterligare två eller tre liknande pro-
jekt i Skåne och Blekinge.

I Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och 
Norge har man med framgång byggt s.k. svalhotell; 
moduler som ibland inhyser stora kolonier på över 
50-talet par. Ofta är dessa placerade vid fågelsjöar el-
ler andra våtmarker, dit backsvalorna normalt beger 
sig för att söka föda.

JA, ”ATT VARA ELLER ICKE 
VARA, DET ÄR FRÅGAN…”
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De två backsvalekolonierna vid Löten/Munsö har tvingats flytta till nya ställen mitt under häckningstid (läs mer på nästa sida).

Hoppingivande projekt
Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) inledde 
2016 tillsammans med multinationella Heidelberg 
Cement samt Birdlife Europe & Sverige ett pro-
jekt i fem av Jehanders täkter i Stockholmstrakten. 
Projektet går bl.a. ut på att årligen förbereda två 
häckningsväggar i varje täkt. Förhoppningsvis kom-
mer detta projekt även att resultera i en handledning 
som kan användas av övriga täktoperatörer i landet. 
Även Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) 
planerar projekt för att gynna backsvalan.

Förhoppningsvis kan dessa projekt ligga till grund 
för ett större samarbete mellan samtliga berörda par-
ter; olika intressegrupper, täktoperatörer samt länssty-
relser och kommuner.

Antalet kolonier fortsätter att rasa; speciellt i 
Stockholms län, där antalet de sex senaste åren mins-
kat från 21 till 9 kolonier, och i Uppsala län som sett 
en minskning från 17 till 9 kolonier under samma 
tidsperiod. Denna trend verkar inte avstanna. Uppsala 
län riskerar t.ex. att tappa ungefär hälften av de 350–
450 par som häckade i länet år 2017, när sandtagen i 
Stallmon och Vij läggs ned.

    Följ gärna Fauna och Flora på Facebook.
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Backsvalans hotade miljöer
att Räfsnäs Kungsgård som äger ”bondgropen” hade 
tagit sand därifrån efter att jag besökte platsen 2016. 
Vid besöket 2016 fanns där endast 4–5 par backsvalor 
i en ynklig grop som koloniserats av kaniner, men utan 
att man tänkt på det (jag pratade senare med godsets 
jägmästare) hade man i samband med sandtäkten grävt 
till en perfekt häckningsvägg för drygt 50 par svalor. 
Kom dessa månne från Hässelbykolonin?

År 2015 grävde Jäders betongfabrik, några kilo-
meter öster om Eskilstuna, bort häckningsväggen 
där ett drygt 50-tal backsvalor häckat under ett antal 
år. När svalorna återkom 2016 fanns det därför inte 
längre någon lämplig vägg att kolonisera i sandta-
get. Men tursamt nog hade grannen, en bonde som 
hade sin gård några hundra meter ifrån Jäders betong, 
precis grävt ur sin bondgrop för att ta lite sand för 
personligt bruk. Detta resulterade i att hela kolonin, 
drygt 50 par, häckade i bondens pyttelilla grop.

När jag gjorde återbesök hos bonden 2017 hade 
större delen av kolonin inte återvänt för att häcka – 
jag räknade endast ett tiotal par. Däremot upptäckte 
jag att en ny koloni med drygt 50 par hade etablerat 
sig i Ballast/NCC:s stora sandtag Kjula utefter E20 
endast några kilometer fågelvägen från bondens grop... 

Anledningen till att jag skriver ner dessa iaktta-
gelser är att jag tror det är viktigt att känna till hur 
anpassningsbara och flexibla backsvalorna är. Det kan 
vara bra att veta om man planerar ett åtgärdsprogram 
för dem.

Boplatser med sämre material används
Nästan hälften av kolonierna i Uppsala och Stock-
holms län är numera belägna i sandhögar bestående 
av material från sten/bergkross. Detta material är ofta 
inte lika hållfast för svalorna att gräva sina tunnlar i 
som de traditionella, naturliga åskanterna, där jord 
och rötter hjälper till att binda samman sanden. Jag 
har sett flera häckningar som misslyckats därför att 
överdelen av högen de koloniserat rasat samman efter 
ett skyfall. Jag misstänker även att en del täktoperatö-
rer har större omsättning på dessa högar som de egna 
maskinerna krossat och malt till lämplig kornstorlek 
– med eller utan bosättning av backsvalor… 

Det finns två stora backsvalekolonier vid Löten/
Munsö. Den sydliga kolonin har utnyttjat varierande 
delar av en 200–300 meter lång vägg utmed åskanten 
under många år. I brist på åskanter har den norra ko-
lonin levt ett nomadiserande liv så länge jag följt dem. 
Eftersom strukturen i denna del av det 4–5 km långa 
sandtaget förändras hela tiden, med nya sandhögar 
som läggs upp och gamla som grävs bort, tvingas sva-
lorna att ständigt byta häckningshögar. År 2016 no-
terade jag hur denna koloni på 70–100 par under en 
tidsperiod av drygt två veckor i maj–juni tvangs flytta 
tre gånger. Varje gång grävde de ca 200 bohål, vil-
ket tog dem ungefär två dagar. Jehanders, som driver 
sandtaget, försöker att inte röra högarna där svalorna 
påbörjat häckning men kan ”styra” vilken hög de 
koloniserar genom att tvinga bort dem från högar 
företaget vill exploatera när svalorna börjar gräva.

Efter ett misslyckat häckningsförsök 2017 flyttade 
stora delar av denna norra koloni till en nypreparerad 
brant i södra delen, fyra kilometer därifrån, vilket är 
bra med tanke på hamnbygge etc. i den norra delen.

I början av juli 2017 upptäckte jag att ägaren till 
sandtaget vid Södertörns Ryttarcentrum helt grävt 
bort den brant som härbärgerade en stor backsvale-
koloni mitt under häckningen! Kolonin flyttade då 
300 meter och grävde en ny koloni där. Förhopp-
ningsvis fanns det fortfarande tillräckligt med tid för 
att fullborda häckningen. Jag tror det tar ungefär fem 
veckor från det att äggen lagts till dess att ungarna 
kommer på vingarna…

År 2016 hade kolonin med ca 50 par i det nedlag-
da sandtaget Hässelby på Selaön i Mälaren en mycket 
lyckad häckning – den enda riktigt livskraftiga kolo-
nin i ett nedlagt sandtag som jag sett i de tre länen. 
När jag återvände dit 2017 var kolonin helt övergi-
ven. Kvar fanns endast 4–5 par i en nygrävd kant i 
en annan del av täkten. Spår av hjulen från moto-
crosscyklar ledde rakt igenom kolonin. Jag fick tag på 
ungdomarna som kört runt med sina hojar, och de 
lovade att aldrig störa svalorna mer. 

När jag sedan besökte den lilla ”bondgropen” vid 
Edeby våtmark, inte långt från Stallarholmens golf-
klubb (ca 2–3 km därifrån fågelvägen), upptäckte jag 
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Viktigt med synliga kolonier
Kanske är det inte så konstigt att den kraftiga minsk-
ningen av antalet backsvalekolonier i Mellansverige 
inte noterats av många ”skådare”.

Kolonierna ligger ofta djupt in i barrskog, om-
gärdade av höga taggtrådsstängsel med skyltar som 
förtäljer att obehöriga inte har tillträde. Har man väl 
forcerat dessa hinder väntar en promenad till något 
avlägset hörn av täkten, där kolonin kan vara ifred. 
Förmodligen inte en fågelutflykt som faller alla i sma-
ken.

Detta faktum gynnar förmodligen inte heller sva-
lorna när man diskuterar de återstående koloniernas 
framtid. Vem vill satsa på något som inte kommer all-
mänheten till godo?

Det finns dock ett antal kolonier som ligger mer 
lättillgängligt vid fågelsjöar eller friluftsområden, t.ex. 
Vij nära Hjälstaviken, Hamra utanför Tumba och 
Husby vid Vadsjön.

Den lilla ”bondgropen” vid fågelsjön Edeby 
våtmark/Stallarholmen är ett utmärkt exempel på hur 
det skulle kunna vara möjligt att etablera nya kolonier 
vid välbesökta fågelsjöar i Mälarlandskapet. 

Försök med ”svalhotell” av olika modeller som 
satts ut vid fågelområden i kontinentala Europa har 
fallit väl ut.

Det är dock en kamp mot klockan. Det räcker 
inte med något enstaka skri från vildmarken för att få 
samhällsmaskineriets tunga hjul att börja snurra. Det 
krävs mer än så!

Farliga grannar
Backsvalekolonierna är utsatta för predation av bl.a. 
räv och grävling. Jag har dessutom sett både tornfalk 
och lärkfalk jaga runt dem. I några av de kolonier 
som saknar vertikala häckningsbranter såg jag ibland 
korpar sitta i närheten och vänta på att ungarna skulle 
titta ut. Vid ett tillfälle vid Löten/Munsö iakttog jag 
hur denna större hackspett satt och väntade ovanför 
bohålet för att sedan nypa en (förmodligen vuxen) 
backsvala när den flög ut. Hackspetten flög sedan 
upp i ett närliggande träd med svalan, som emellertid 
lyckades ta sig loss och flyga iväg.

Fotot från privatägda Eke Grus/Märsta, där man värnar om sva-
lorna. Branten här består dock av material från sten/bergkross 
och är inte optimal för backsvalorna att gräva botunnlar i.

Den lilla ”bondgropen”  vid fågelsjön Edeby våtmark/Stallarhol-
men är en perfekt, naturlig miljö med rätt material för att gräva 
ut botunnlar.

Allt är inte bara lugn och ro i en backsvalekololoni. Även om det 
är svårt att komma åt ägg och ungar i branterna kan en mål-
medveten större hackspett vänta utanför bohålet och snappa åt 
sig en svala som är på väg ut. 
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Många insekter är också beroende av sandiga miljöer. Bivargen 
(överst) gräver ut bohålor i fast sand. Den fångar honungsbin 
och placerar ett eller flera bin i varje bohål som föda åt sina lar-
ver. Bilden under visar en slänt med många hål från grävsteklar.

Swerocks sandtag Dalboda/Vendel har många bohål av back-
svalor nära övre kanten (överst). Skyddsvallen längst ner gör att 
anställda undviker att störa svalorna. Stenskvätta som tagit över 
ett bohål i en övergiven koloni av backsvalor (underst).

Andra djur som nyttjar sandtag
Det finns flera stora kolonier av stekelarten bivarg 
Philanthus triangulum i Husby sandtag vid Vadsjön/
Nyköping. Där fanns dessutom en stor och aktiv 
backsvalekoloni 2016. Efter det att ägaren, Husby 
Gård, grävde bort den största häckningsväggen efter 
häckningen, riskerar nu dessa kolonier att dö ut. Sär-
skilt med tanke på att lokalen ligger nära en välbesökt 
fågelsjö vore detta tragiskt. Jag talade med ägaren, som 

förmodligen skulle ställa upp med ett åtgärdsprogram 
för svalorna om detta skedde i samarbete med någon 
lokal fågelklubb.

Vid flera tillfällen, oftast i övergivna kolonier som 
denna vid Björklinge/Uppsala, såg jag hundratals in-
sektshål – de såg ut som backsvalekolonier i miniatyr.

Jag undrar om kolonilevande insekter, som t.ex. 
bivargen, kan bidra till att svalorna lämnar sina hål 
efter att ha bott i dem en säsong eller två?
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Så här vill man att en koloni med backsvalor ska se ut. Jehanders sandtag i Vij/Underås.

Vid två tillfällen 2017 noterade jag att stenskvättor 
verkade boa i övergivna backsvalehål (Löten/Munsö 
och Toresta/Bålsta).

Swerocks sandtag – ett föredöme
Swerocks sandtag Dalboda/Vendel har tillsammans 
med Stallmon/Älvkarleby och Vij/Bålsta Uppsa-
la läns största population av backsvalor. Här häckar 
drygt 100 par uppdelade i tre kolonier.

Platschefen Jan Wesslén ser till att årligen ha en 
lämplig häckningsvägg redo innan svalorna anländer 
i början av maj.

År 2017 började man gräva i en ny del av åsen. 
En grupp svalor tog snabbt tillfället i akt och bosatte 
sig i den nygrävda branten. För att undvika att an-
ställda – som inte alltid är lika medvetna om svalorna 
– av misstag skulle gräva bort denna brant, lade han 
snabbt upp en skyddande vall med tillhörande skylt 
framför kolonin. Arbetet med att bryta sand fortgick 
sedan obehindrat endast ett tiotal meter till vänster 
om denna vall.

Jehanders sandtag i Vij
Det är kanske inte många som känner till att det finns 
en fantastiskt fin koloni med backsvalor vid Jehanders 
sandtag i Vij/Underås utefter gamla Enköpingsvägen.

Under våren och försommaren passerar säkert 
hundratals skådare och naturvänner denna koloni 
varje helg på väg från Stockholm till närbelägna Hjäl-
staviken, utan att veta vad som döljer sig endast 100 
meter från vägen.

Jag har talat med ansvariga på Jehanders, som är 
positivt inställda till att göra denna koloni med upp 
till ett hundratal par backsvalor tillgänglig, om man 
kan samarbeta med någon fågelklubb. Kanske något 
för StOF, UOF och/eller Hjälstagruppen?

Sandtaget ingår i MOF:s projekt i fem av Jehan-
ders sandtag. Om inte Länsstyrelsen förlänger tillstån-
det för verksamhet här kommer man dock att lägga 
ned sandtaget, så tiden är begränsad… 

Bengt Legnell 
E-post: legnell@hotmail.com
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